
Actievoorwaarden Winkelhof prijsvlogs 

1. Winkelhof prijsvlogs worden aangeboden Saton optiek, Van Os tassen en koffers, Didi en Wil ik 

ook! in samenwerking met Winkelhof Leiderdorp.  

2. Er worden 4 vlogs online geplaatst in de periode van 4 augustus tot en met 31 augustus a.s.  

3. Elke vlog-prijsvraag kan gedurende 6 dagen beantwoord worden te noemen: Vlog 1 plaatsing op 4 

augustus, mogelijkheid tot beantwoorden op 10 augustus. Vlog 2 plaatsing op 11 augustus, 

mogelijkheid tot beantwoorden17 augustus. Vlog 3 plaatsing op 18 augustus, mogelijkheid tot 

beantwoorden op 24 augustus. Vlog 4 plaatsing op 25 augustus, mogelijkheid tot beantwoorden op 

31 augustus.  

4. Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer het inschrijfformulier op de website volledig en 

juiste in te vullen en op inschrijven te klikken.  

5. Per prijsvraag wordt onder de personen die het juiste antwoord hebben ingevuld de prijs verloot. 

6. Winkelhof Leiderdorp neemt per e-mail contact op met de winnaars van de prijsvragen.  

7. De winnaar kan de prijs ophalen in de betreffende winkel op vertoon van zijn/haar 

legitimatiebewijs.  

8. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld. 

9. Op gewonnen prijzen kan geen geld worden teruggegeven.  

10. Gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen een ander product.  

11. De prijzen zijn als volgt:  

- Prijs, prijsvraag 1: Ray Ban zonnebril t.w.v. € 119,00 van Saton Optiek 

- Prijs, prijs vraag 2: Cadeaubon t.w.v. € 25,00 van Van Os tassen en koffers 

- Prijs, prijsvraag 3: Tas t.w.v. € 50,00 van Didi 

- Prijs, prijsvraag 4: Quinbow echt leren dames of heren armband van Wil ik ook! 

12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

13. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende 

publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.  

14. Winkelhof Leiderdorp behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op 

enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 

15. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Winkelhof Leiderdorp 

via info@winkelhofleiderdorp.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk 

dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.  

16. Winkelhof Leiderdorp is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.  

17. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.  

18. Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.  

19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Winkelhof Leiderdorp.  

20. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

voorwaarden. Versie 1.0, augustus 2017, Winkelhof Leiderdorp. 


